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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang penelitiaan   

Tujuan negara Republik Indonesia seperti yang dituangkan pada alenia 

ke empat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI 1945) adalah memajukan 

kesejahteraan umum. Salah satu cara guna mewujudkan kesejahteraan umum 

ialah melalui peningkatan kualitas kesehatan bagi setiap warga. Di dalam 

Sistem Kesehatan Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua 

segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan 

kompleks. Hal ini sesuai dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh 

dunia International sebagai berikut :  A state of complete physical, mental, and 

social, well being and not merely the absence of deseaseor infirmity.1 

Di bidang kesehatan seperti hubungan antara pasien dengan dokter jika 

dilihat dari aspek hukum termasuk dalam ruang lingkup hokum perjanjian. 

Dikatakan sebagai perjanjian kehadiran pasien di praktik dokter dan 

kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan 

pasien. Timbul dan adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai 

konsumen didahului dengan adanya hubungan antara dokter dengan pasien, 

yang dapat dikatakan merupakan hubungan hukum perjanjian.2 

Hubungan dokter dengan pasien dapat terjadi terutama karena 

beberapa sebab, antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter 

                                                             
1 Y. T. Aditama, Rumah Sakit dan Konsumen, PPFKM UI, Jakarta, 2012, hlm 6. 
2 Ibid, hlm 9. 
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untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Hubungan 

hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga 

pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis ( informed consent ) 

yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan 

dilakukan terhadapnya. Pelayanan dokter kepada pasien dapat dilakukan di 

rumah praktik dokter pribadi dan juga dapat dilakukan di Rumah Sakit. 

Timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter maupun pasien dengan 

pihak rumah sakit dapat dikarenakan pasien sangat mendesak untuk 

medapatkan pertolongan.
3
  

Jika pelayanan jasa dokter dilakukan di Rumah Sakit, maka pihak 

rumah sakit terutama dokternya langsung melakukan Tindakan-tindakan 

medis yang diperlukan. Tindakan itu dilakukan karena pasien telah 

menyerahkan dirinya (bisa melalui keluarga) untuk diperiksa dokter, 

meskipun tidak ada perjanjian yang bentuknya tertulis. Selain hubungan antara 

dokter dengan pasien, maka jika pelayanan medis dilakukan di rumah sakit, 

maka peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan terhadap pasien juga 

sangat diperlukan sekali.
4
 

 Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit 

sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau 

mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak – 

pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawat dan orang – 

orang yang berada di tempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan 

                                                             
3 Ibid, hlm 10. 
4 Ibid, hlm 11. 
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mampu memahami konsumennya secara keseluruhan serta mampu 

menerapkan perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa medis.5 

Selain hubungan hukum antara dokter dengan pasien, sangat perlu 

diperhatikan bahwa peran rumah sakit dalam menerapkan perlindungan 

terhadap pasien. Peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang 

kesehatan masyarakat dan rumah sakit harus memberikan perlindungan 

hukum terhadap pasiennya yang berkedudukan sebagai pihak pengguna jasa. 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK), bahwa pasien rumah sakit termasuk 

konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 

lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Secara 

umum pasien dilindungi UUPK, Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktik Kedokteran dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan. Secara normatif pasien harus diperlakukan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan di atas, pasien harus diperlakukan sebagai subjek yang 

mempunyai pengaruh besar atas hasil layanan yang baik, bukan sekedar objek. 

UUPK dibuat untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam 

upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan agar setiap 

manusia memiliki hak untuk memenuhi kebutuhannya sehingga hak tersebut 

perlu dijamin dan dilindungi.  

                                                             
5 Y. T. Aditama, Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 

22. 
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Hak – Hak manusia untuk memenuhi kebutuhannya terwujud dalam 

hak – hak sebagai konsumen. Rosmawati dalam bukunya pokok – pokok 

Hukum Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa hak – hak yang dimiliki 

oleh konsumen menurut UUPK, yaitu: (a) Hak atas kenyamanan, kemananan, 

dan keselamatan; (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dab 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) Ha katas informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) Hak 

untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secaara patut; (f) Hak untuk 

mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) Hak untuk 

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) 

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang tidak diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya; dan (i) Hak – hak yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang – undangan lainnya. 6  

Konsep Perlindungan konsumen di samping konsumen memiliki hak, 

konsumen juga memiliki kewajiban. Seorang konsumen tidak bias menuntut 

haknya terus menerus tanpa melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, 

sebab hak dan kewajiban merupakan dua hal penting yang tidak bias 

dipisahkan. Rosmawati menjelaskan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh 

                                                             
6 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen (Cetakan Ke-1), Prenada Media 

Group, 2018, hlm 12. 
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konsumen menurut UUPK, yaitu: (a) Membaca atau mengikuti petunjuk 

informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa 

demi keamanan dan keselamatan; (b) Melaksanakan prinsip etikad baik ketika 

bertansaksi dalam proses pembelian barang maupun jasa. (c) Melakukan 

pembayaran sesuai dengan nilai tukar atas kesepakatan bersama (d) Mengikuti 

suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa secara patut.7  

Konsumen di dalam bidang kesehatan disebut juga sebagai pasien, 

yang mempunyai hak-hak tertentu khususnya dalam hal mendapatkan 

pelayanan kesehatan serta pemeliharaan kesehatan dari rumah sakit. Pasien 

merupakan konsumen jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit. Jasa yang 

diberikan rumah sakit terhadap pasien sebagai konsumen adalah sebagaimana 

yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa 

rumah sakit adalah institusi  pelayanan  kesehatan yang  menyelenggarakan  

pelayanan  kesehatan perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan 

pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat darurat. 

Pengertian rumah sakit di atas menunjukan bahwa rumah sakit 

menyediakan jasa kepada pasien sebagai konsumen, sebagai perwujudan dari 

penyelenggaraan tujuan rumah sakit. Jasa yang diberikan oleh rumah sakit 

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah 

Sakit, semestinya harus sesuai dengan UUPK. 

                                                             
7 Ibid, hlm 26 
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Pasien dalam menerima pelayanan kesehatan yang menjadi haknya, 

membutuhkan rumah sakit sebagai sarana. Rumah sakit memberikan jasa 

layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain rumah sakit, terdapat pula jasa 

layanan kesehatan berupa Puskesmas dan Klinik. Penulisan skripsi yang 

diangkat oleh penulis, lebih mengarah pada Rumah Sakit khususnya Rumah 

Sakit (RS) Mardi Rahayu dalam memberikan informasi tentang pelayanan 

kesehatan bagi pasien terutama pasien. 

Rumah sakit Mardi Rahayu dalam hal ini merupakan rumah sakit 

swasta yang didalam UUPK telah memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha. 

Hal ini ditunjukan dalam Pasal 1 angka 3 UUPK yang menyebutkan: 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 

yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 

hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi”. 

Hal ini ditunjukkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-

Undang Rumah Sakit menyebutkan bahwa “Rumah Sakit swasta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikelola oleh badan hukum dengan tujuan 

profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero”.  

Dengan demikian dapat dilegitimasikan keberadaan sumah sakit swasta 

sebagai pelaku usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang pelayanan jasa kesehatan. 

Hak Pasien telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Rumah Sakit 

yang wajib ditaati oleh setiap rumah sakit termasuk pada Rumah Sakit mardi 

Rahayu Kudus. RS Mardi Rahayu Kudus sebagai salah satu Rumah Sakit 
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Swasta telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi yang 

berlaku, selain itu dalam memberikan layanan menitikberatkan pada prinsip 

Kasih dan Profesionalisme. Sebagai Pelaku usaha, rumah sakit menurut Pasal 

4 huruf c harus memberikan hak kepada konsumen, yaitu hak atas informasi 

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa.  

Rumah Sakit Mardi Rahayu memberikan pelayanan kesehatan kepada 

pasien, memberikan jaminan perlindungan hukum bagi dokter / tenaga 

kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, 

sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum berupa adanya 

tanggungjawab rumah sakit dan dokter.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Penulis terdapat fakta 

memperlihatkan bahwa masih terdapat misinformasi di masyarakat terkait 

dengan rawat inap di RS. Mardi Rahayu Kudus. Berdasarkan dokumen 

laporan di Sub Bagian Administrasi Pasien di RS. Mardi Rahayu Kudus, yang 

terjadi pada pasien RPLP (nama inisial pasien) yang mengeluh merasa tidak 

mendapatkan penjelasan yang akurat mengenai prosedur administrasi dan 

penjaminannya dari asuransinya dalam rawat inap. Hal ini dikemukakan 

ketika beliau berobat tanggal 27 Januari 2021.8 Kasus lainnya terjadi pada 

pasien IKA tentang pelayanan petugas yang dalam memberikan penjelasan 

terhadap prosedur rawat inap kurang jelas sehingga ketika pasien tersebut 

                                                             
8 RPLP, “ Wawancara Pribadi” Pasien di RS. Mardi Rahayu Kudus, 10 Maret 2021. 
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selesai diperiksa oleh dokter, pasien langsung pulang.9 Selanjutnya terjadi 

pada IL yang periksa tanggal 1 Februari 2021 di bagian UGD merasa kurang 

informasi mengenai rawat inap untu keluarganya, karena pasien merasa tidak 

diberitahu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. 10. 

Masalah inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi jika hak konsumen 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dipenuhi.  

Berdasarkan keluhan-keluhan pasien yang diuraikan di latar belakang 

tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji sistem 

pelaksanaan penerapan hak pasien selaku konsumen dalam menerima 

informasi yang jelas dan benar dari pihka rumah sakit dan menulisnya ke 

dalam skripsi dengan judul : “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Konsumen 

Atas Informasi yang Benar dan Jelas Sebagai Pasien Rawat Inap Di 

Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus”. 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka 

permasalahan yang perlu mendapatkan pemecahan dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pasien Rawat Inap Dalam 

Mendapat Informasi Yang Benar dan jelas di RS Mardi Rahayu Kudus? 

2. Kendala apa yang dihadapi Pasien Rawat Inap Mardi Rahayu dalam 

terpenuhi haknya untuk mendapat informasi yang benar dan Jelas? 

                                                             
9 IKA, “ Wawancara Pribadi” Pasien di RS. Mardi Rahayu Kudus, 10 Maret 2021. 
10 IL, “ Wawancara Pribadi” Pasien di RS. Mardi Rahayu Kudus, 10 Maret 2021. 
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C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pasien Rawat Inap Dalam 

Mendapat Informasi Yang Benar dan jelas di RS Mardi Rahayu Kudus. 

2. Untuk mengetahui Kendala apa yang dihadapi Pasien Rawat Inap Mardi 

Rahayu dalam terpenuhi haknya untuk mendapat informasi yang benar dan 

Jelas. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pasien atas 

informasi rawat inap di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus ini diharapkan 

dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke 

arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya.  

2. Kegunaan Praktis. 

a. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam hal perlindungan 

hukum bagi pasien sebagai konsumen terhadap informasi rawat 

inap. 

b. Bagi pelaku usaha, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam hal tanggung jawab 
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pelaku usaha terhadap pasien sebagai konsumen terhadap 

informasi rawat inap di RS. Mardirahayu Kudus.  

c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini mampu 

memberikan pengetahuan atau pencerahan berkaitan dengan hak 

dan kewajiban pasien sebagai konsumen terhadap informasi rawat 

inap. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-

masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke 

dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

permasalahan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian. pada akhir bab 1 ini 

juga terdapat sistematika penulisan. 

BAB II merupakan tinjauan pusataka yang meliputi teori-teori untuk 

membahas permasalahan penelitian. Teori ini terdiri dari teori perlindungan 

hukum, teori konsumen secara umum, pelaku usaha dan tinjauan tentang 

konsep rumah sakit. 

BAB III metode penelitian, yang merupakan prosedur dan cara yang 

digunakan untuk melakukan penelitian meliputi jenis penelitian, penentuan 

sampel, pengolahan data dan penyajiannya serta analisis data. 

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan sebagai jawaban dari 

ketercapaian tujuan penelitian. dalam bab ini diuraikan Rumah Sakit Mardi 

Rahayu Kudus sebagai pelaku usaha telah melaksanakan hak konsumen 
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dalam mendapatkan informasi yang benar dan jelas sebagai pasien rawat inap 

dan Konsumen/pasien rawat inap Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus 

mempertahankan kepentingan/haknya untuk mendapatkan informasi yang 

benar dan jelas jika Rumah Sakit Mardi Rahayu tidak melaksanakan 

kewajibannya. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan 

dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan 

kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pasien 

atas informasi rawat inap di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. 

 


